Lovefterafgrøder MFO, Målrettede
efterafgrøder i markplan 2019
Generelt
Generelt

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af
data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via
tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet i markprogrammet.

Kort om pligtige efterafgrøder, MFO og målrettede efterafgrøder
I 2020 sker der en ændring i reglerne vedr. lovefterafgrøder.
Kort fortalt vender vi tilbage til reglerne som de så ud indtil
2012. Derfor skal der i 2019 udarbejdes efterafgrøderegnskab
for 2 høstår. Både for efterafgrøder udlagt efterår 2018 til
markplanen 2019 og for efterafgrøder udlagt efterår 2019
igen til markplanen 2019.
Kommer du i tvivl hjælper det
at tænke hvilket efterår du
skal beregne behov for.

Derefter fra 2020 gælder det at alle efterafgrøder skal
udlægges efter høst ud fra grundarealet i høståret. Det
gælder både, Pligtige, MFO og Målrettede efterafgrøder. Kun
pligtige efterafgrøder kan opspares, overføres og byttes.
Øvrige skal opfyldes årligt.
Hvorfor denne omlægning? Fordi udvaskningens størrelse i
efteråret og dermed behovet for efterafgrøder afhænger at
hvilken afgrøde der blev høstet og skal udvaskning beregnes
med større nøjagtighed så bliver man nød til at kende
grundlaget præcist fremfor det skøn man har i dag.
Hvad betyder det for dig? Ikke meget. MFO efterafgrøder
efterår 2019 kan fortsæt anvendes både til MFO og pligtige
efterafgrøder. Grundarealet til høst 2019 anvendes både til
opgørelsen for efterafgrøder udlagt i efteråret 2018 og til
efteråret 2019.
Mangler du efterafgrøder til efteråret 2019, så vil du i
forbindelse med indberetning på https://fvm.tastselv.dk blive
præsenteret for en kvotereduktion du dog stadig skal tage i
markplanen til høst 2020.

Nye alternativer til målrettede
efterafgrøder

For efterår 2019 er der kommet nye alternativer til målrettede
efterafgrøder. Derved kan man nu bruge alternativer som
mellemafgrøder, tidlig såning, efterafgrødebrak, frivillig
kvotereduktion og afbrænding af fiberfraktion. Det betyder at
vi bliver nød til at ændre i efterafgrødefanen så man vælger
ordning ud for hovedafgrøden og får derved en beregning af
tilsagnsarealet.

Frivillig kvotereduktion tages i
ansøgningsåret, mens der vil
være et kvotetræk året efter
hvis der fortsat mangler
efterafgrøder.

Det er meget lig det vi kender. Kun på et punkt bliver der en
væsentlig ændring. Ønsker du at bruge kvotereduktion som
alternativ til frivillige målrettede efterafgrøder i 2019 skal
denne frivillige kvotereduktion ske i markplanen til høst 2019.
Mangler der efter 10. september stadig målrettede
efterafgrøder trods forsøg på udlæg og frivillig kvotereduktion
vil det betyde både et kvotetræk i 2020 og reduktion i støtten
til de målrettede efterafgrøder i 2019.
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Opgørelse over pligtige efterafgrøder efterår 2018
Se evt. Detaljeret vejledning
til EHA 2018

Dit efterafgrøde krav for planperioden 2018/2019 opgøres
endeligt 15. april 2019, på baggrund af ansøgning om
enkeltbetaling 2019.
Indberetning af efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder
mv. i efteråret 2018, skete i forbindelse med indsendelse af
fællesskemaet 2018 dog ikke senere en 1. september 2018 og
kan ikke rettes.
Kravet dækkes af:
• efterafgrøder eller mellemafgrøder udlagt i 2018
• overskud af efterafgrøder eller alternativer fra tidligere år
• energiafgrøder udlagt mellem 2009 og 2018
• fiberfraktion afbrændt i planperioden 2017/2018 eller
• efterafgrøder udlagt hos en anden jordbruger
• Braklagte omdriftsarealer
• Braklagte arealer langs vandløb ikke omfattet af randzonen
• Tidlig såning af vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale
inden 7. september 2018
Et evt. restkrav der opstår, hvis ikke behovet er dækket ved
nogle af ovenstående muligheder, vil automatisk medføre en
nedskrivning af kvælstofkvoten i 2019.

Behov for udlæg pligtige efterafgrøder efterår 2019
Dit efterafgrøde krav for efterår 2019 opgøres endeligt 1.
september 2019, på baggrund af ansøgning om enkeltbetaling
2019 + tilforpagtede arealer – bortforpagtede arealer.
Kravet skal dækkes af:
• efterafgrøder eller mellemafgrøder udlagt i efterår 2019
• overskud af efterafgrøder eller alternativer fra tidligere år
• energiafgrøder udlagt mellem 2009 og 2019
• fiberfraktion afbrændt i planperioden 2018/2019 eller
• efterafgrøder udlagt hos en anden jordbruger
• Braklagte omdriftsarealer
• Braklagte arealer langs vandløb ikke omfattet af randzonen
• Tidlig såning af vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale
inden 7. september 2019
Har du ikke nok efterafgrøder
betyder det at kvoten
automatisk reduceres

Et evt. restkrav der opstår, hvis ikke behovet er dækket ved
nogle af ovenstående muligheder, vil automatisk medføre en
nedskrivning af kvælstofkvoten i 2020.
Indberetning af efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder
mv. til efterår 2019 skal senest ske 10. september 2019 i Tast
selv-service
Der er mulighed for at så efterafgrøder fra 20. august helt hen
til 7. september, men fleksibilitet i såtid vil reducere effekt på
kvælstoftilbageholdelsen, hvorfor det giver et kvotetræk i
2020. Beregning foretages i GKEA og tastes ind i 2020.
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Opgørelse for efterår 2018
Langt det meste er allerede
opgjort og oplyst ved
indberetning i efteråret 2018.
Har du brugt Næsgaard ved
indberetning bør oplysningerne
være de samme?
Det er dog vigtigt at ajourføre
Næsgaard Mark, hvis der er
sket ændringer, så start med at
rette afvigelser.
Overblikket får du under
Indberetning>
Gødningsregnskab>
Efterafgrøder>
Har du modtaget eller afgivet
efterafgrøder skal det figurere
under ”Krav afgivet til anden
virksomhed” og du har stadig
mulighed for at tilføje et
køb/salg i under fanen
Forudsætninger.
Mangler der fortsat
efterafgrøder vil der være en
beregnet kvote reduktion.
Er balancen 0 eller positiv
overføres dette til efterår 2019.
Har du haft frivillige og eller
pålagt obligatoriske målrettede
efterafgrøder vil det figurere
under areal krav
Har du udlagt målrettede
efterafgrøder bør du ligeledes
kunne se arealet
Ajourføring for efterår 2018
Pligtige efterafgrøder

Tastes under Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder> i 2018
Tilføj Gul sennep/MFO efterafgrøde blanding/Miljøgræs mv. og
afkryds tilmeld (kan tilmeldes tester alene om arealet opfylder
betingelserne for efterafgrøden). For MFO efterafgrøder og
græsudlæg gælder det at der også er mulighed for at tilmelde
til MFO.
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Mellemafgrøder

Skal tilmeldes ordning for alternativer med flueben under
Markplan>Myndigheder>Forudsætninger> i 2018.
Tastes under Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder> i 2018.
Tilføj Gul sennep (mellemafgrøde) mv. og afkryds tilmeld (kan
tilmeldes tester alene om arealet opfylder betingelserne for
efterafgrøden).

Energiafgrøde

Areal tastes under Markplan>Myndigheder>Forudsætninger> i
2018. Ændrer sig i 2019 da arealet fremover vil blive beregnet
ud fra Energiafgrøder der ikke er anmeldt med MFO.

Afbrænding af fiber

Skal tilmeldes ordning for alternativer med flueben under
Markplan>Myndigheder>Forudsætninger> i 2018.
Beregnes ud fra kg N afsat til godkendt forbrændingsvirksomhed under Organiske Gødninger>Salg> i 2018.

Efterafgrødebrak

Tastes under Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder> i 2018.
(kan tilmeldes tester alene om brak opfylder betingelserne for
efterafgrødebrak (-MFO))

Brak langs vandløb

Areal tastes under Indberetning> Gødningsregnskab>
Efterafgrøder> i 2019. Arealoplysningerne blev hentet ved
indberetning for efteråret 2018.
Ændrer sig i til efterår 2019 da arealet fremover vil blive
beregnet ud fra Areal med afgrøden ”Slåningsbrak langs
vandløb og sø”

Tidligt såning af vintersæd

Tilmeldes ordning med flueben for tidlig såning under
Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder> i 2019. (kan
tilmeldes tester alene om afgrøden opfylder betingelserne for
tidlig såning)
Arealoplysningerne blev hentet ved indberetning for efteråret
2018.

Målrettede efterafgrøder

Tastes under Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder> i 2018
Tilføj Målrettet efterafgrøde og afkryds Tilsagn, hvor der
opnås tilsagn i 2018 (Udlagt tester alene om arealet opfylder
betingelserne for målrettede efterafgrøder).
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l du kontrollere oplysningerne
på tastselv-service skal de
fremgå af opgørelsen
2018/2019.
Hvis ikke oplysningerne i
Næsgaard Mark stemmer i
overensstemmelse med GKEA,
er du nød til at rette
oplysningerne i Næsgaard.

Findes i Nøgletals opsætning
030 Pligtige efterafgrøder

Findes i Nøgletals opsætning
035 Målrettede efterafgrøder
Næsgaard arbejder med et
samlet krav af frivillige og
pligtige målrettede
efterafgrøder og et samlet
fradrag for manglende
målrettede efterafgrøder.
Hvis der er fradrag i kvoten bør
dette også være at se i
Næsgaard Mark

Findes i Nøgletals opsætning
030 Pligtige efterafgrøder
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Planlægning af pligtige efterafgrøder til høst 2020 (som udlægges i efteråret 2019)
Da alle efterafgrøder og alternativer nu skal indtegnes og
indberettes på kort, betyder det at oplysningerne hentes fra
afgrøden i markplanen.
Der er derfor oprettet en række nye afgrøder til 2019:
-

Målrettet mellemafgrøder

-

Målrettet energiafgrøde

-

Slåningsbrak med målrettet efterafgrødebrak

-

Blomsterbrak med målrettet efterafgrødebrak

-

Brak langs vandløb og sø

Vil man have energiafgrøder som alternativ til pligtige
efterafgrøder ind i fællesskemaet kræver det at afgrøden ikke er
tilknyttet en lovnorm med MFO.
Overblikket under planlægning får du med Nøgletal ”030 Pligtige efterafgrøder”

2018

2019

Til venstre ses årets regnskab 2018/19. Balancen i bunden
skal være positiv eller 0.
I højre side ses behovet for efterafgrøder der skal udlægges i
efteråret 2019 til høst 2020. Hvis du har påført efterafgrøder
eller alternativer i planen 2019 vil de fremgå her.
Alternativer til pligtige efterafgrøder i efteråret 2019
Som tidligere skal alternativer
tilføjes under forudsætninger
til N-kontrollen
•

Mellemafgrøder (udlagt i
2019 planen)

•

Energiafgrøder (hentes
fra markplanen)

•

Separation og
afbrænding af
fiberfraktion.

Disse alternativer tilrettes i
fanen ”Gødningsregnskab >
forudsætninger i 2019”
•

Brak langs vandløb og
søer

Hentes fra Markplanen 2019. Der er nu en separat afgrøde til
dette. Har du udlagt brak langs vandløb eller sø, kan du få
efterafgrøde i tillæg helt op til 20 m fra vandløb.
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Brug markkortet og klip ved forskydning af kronekant kortet
med 20 meter.
•

Efterafgrødebrak og
tidlig såning vintersæd

hentes automatisk fra efterafgrøde fanen hvor det er
registreret det følgende høstår 2020.

Oplysninger om alternativer
skal indberettes senest 10.
september 2019!
Angivelse af en efterafgrøde
Tilføj efterafgrøder som
enhver anden afgrøde i
programmet.
Efterafgrøder tilføjes efter
hovedafgrøden.
Findes efterafgrøden ikke, må
du importere den til afgrødekartoteket

Vælg herefter menuen
Markplan > Myndigheder >
Efterafgrøder

Hvis der er
i Kolonnen
”Kan Tilmeldes”, så kan
afgrøden anvendes til den
pågældende ordning (pligtig
efterafgrøde, mellemafgrøde,
efterafgrødebrak eller tidlig
sået vintersæd)
I kolonnen ”Tilmeldt” sættes
der herefter kryds
i den
ordning, hvor afgrøden skal
tælles med, og herefter er
afgrøden tilmeldt.

Tidligt sået vintersæd

Efterafgrødebrak

Du kan herefter indtaste et
delareal på efterafgrøde,
mellemafgrøde eller det tidligt
tilsåede areal.

Af hensyn til krav til efterfølgende afgrøde og tidlig såning af
vintersæd bør du reelt have udarbejdet en foreløbig markplan
for høstår 2020, når du planlægger udlægning af
efterafgrøder i efteråret 2019.

Grundareal efterår 2019

Efterafgrøde grundarealet for efterafgrøder udlagt efterår
2018 og efterår 2019 er samme markplan til høst 2019.
Du skal dog være opmærksom på at forpagter/bortforpagter
du jord, er det den der har jorden den 10. september 2019,
der skal medregne det pågældende areal til sit grundareal og
samtidig har forpligtelsen til udlæg af efterafgrøder.
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Tilmelding til målrettede efterafgrøder i 2019
Da alle marker og efterafgrøder skal uploades i et kort til
tastselv fra 2019 bliver det i høj grad styret af afgrøden der
tilføjes.
Efterafgrøderne ”Målrettede efterafgrøde” og ”Målrettede
mellemafgrøder” tilmeldes ved at tilføje disse efterafgrøder på
de respektive marker.
Alternativer som ”Brak til målrettede efterafgrøder”, og
”Energiafgrøder til målrettede efterafgrøder” skal tilmeldes
ved at påføre disse to afgrøder på de respektive marker.
Derudover er der mulighed for an angive alternativerne ”Tidlig
såning efterår 2019 som målrettede efterafgrøder” og
”Kvotereduktion til målrettede efterafgrøder” herunder
kombinationer af kvotereduktion og de andre ordninger under
Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder> i 2019.
I kolonnen vedr. målrettede
efterafgrøder rettes ”Metode
ansøgt” automatisk når du
påfører en målrettet afgrøde.

Metode ansøgt vil være den metode der angives i
Fællesskema 2019 ved ansøgning 1. februar.

Fjerner du en målrettet
efterafgrøde fordi du ikke får
den sået, vil det stadig fremgå
af ”Metode ansøgt” og
”Tilsagn”, at du har et krav.
Vær opmærksom på at kvotereduktion kun er muligt, hvis
anmeldt inden 17. april 2019.
Har du påført en målrettet
efterafgrøde ved en fejl skal
du selv fjerne metoden i
”Metode ansøgt”.

Man kan vælge at anvende en anden metode og på en anden
mark end ansøgt, forudsæt marken ligger i samme id15
område og indberette dette senest 10. september 2019.
Metode udført vil være den metode der angives i GKEA
skemaet 2019 og ligge til grund for efterafgrøde opgørelsen
10. september 2019.

Indberetning via internet
Se evt. Detaljeret vejledning
til EHA 2019

Indberetning sker på http://www.naturerhverv.dk/tastselv.
ved upload af din ”Gødningskvote og efterafgrøde opgørelse”.
Indberetning kan allerede ske fra februar 2019 sammen med
ansøgning om enkeltbetaling, og der er mulighed for at rette /
genuploade indtil 10. september 2019.

Eksport til tastselv service
sker i foråret sammen med
fællesskemaet. Husk Du skal
uploade begge skemaer til
tast-selv i foråret!
Der kommer en nærmere
vejledning til den tid!

Hvis du fastholder planen og ikke til/bortforpagter eller køber
jord. kan vi nøjes med ÉT upload og der er kun behov for at
rette i indberetning i efteråret 2019, hvis der er
ændringer i forhold til planen!
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